
Vybráno ze zápisu z jednání Pražské družiny SO dne 13. 11. 2018. 
 

V letošním roce slavíme 100 let Československa, o tom bylo řečeno i napsáno víc než dost a tak 
si místo tradičního hesla */ Amálka (Vladimíra Hůlková, rádkyně družiny SO v Praze) připravila 
několik jiných zajímavých výročí, která se vztahují k roku 2018 a to většinou k Praze, ale i 
některým jiným místům naší vlasti.                                              */ na jednání družiny – pozn. editora 
 
* R. 1718, kdy byla zřízena Stavovská inženýrská škola a společně s ní vznikla i specializovaná 
technická knihovna. 
* Před 120 lety v lednu 1898 podnikatel a přírodovědec Josef Jan Frič zakoupil k vědeckým 
účelům pozemek v Ondřejově na kterém založil hvězdárnu. 
* Před 150 lety vznikl v budově bývalé radnice Malé Strany kulturně společenský spolek nazvaný 
Malostranská beseda. 
* Před 140 lety se narodil Bohumil Kafka, sochař a autor monumentální jezdecké sochy Jana 
Žižky v Praze. 
* R.1738, před 280 lety, zemřel sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun, autor soch Ctností a 
Neřestí v Kuksu. 
* V roce 1908 byl v hlavním městě zahájen provoz první autobusové linky. 
* Začátkem března 1348 Karel IV. vydal zakládací listinu Nového města pražského a už koncem 
měsíce byl položen základní kámen; významná část Prahy tak oslavila 670 let od založení. 
* V březnu rovněž uplynulo 110 let od smrti architekta, stavitele a mecenáše vědy a umění Josefa 
Hlávky. 
* Duben byl měsícem Karlovy univerzity: právě před 670 lety 7. 4. 1348 ji Karel IV. založil. Jejím 
domovem je odedávna areál Karolina na Starém Městě. 
* V dubnu uplynulo 295 let od smrti rakouského architekta, sochaře a malíře vrcholného baroka 
Johanna Fischera z Erlachu. Nejutajenějším pražským Fischerovým dílem je úchvatná 
diamantová monstrance Pražské slunce, kterou podle jeho návrhu na sklonku 17. století vyrobili 
vídeňští zlatníci. Na vlastní oči ji můžeme vidět v klenotnici s loretánským pokladem v areálu 
Lorety na Hradčanech. 
* V dubnu 1818 před dvěma sty lety bylo v Praze založeno Národní muzeum, 
* Před 120 lety v roce 1898 koupilo hlavní město od původních majitelů ostrov Štvanici. 
* Před 150 lety 15. 5. 1868 byly položeny základní kameny ke stavbě Národního divadla. 
* Z řady událostí vyniká 135 let od otevření hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy, 
* Proběhlo 65. výročí slavnostního otevření Památníku národního písemnictví v Praze na 
Strahově. 
* Zvláštní vzpomínku si zaslouží 100 let od úmrtí Tomáše Krýzy (1838–1918). Tento punčo-
chářský mistr sestavil unikátní mechanický betlém, který vystavuje ve stálé expozici Muzeum 
Jindřichohradecka. 
* V červnu to bylo právě 515 let od dokončení Karlova mostu; stavba byla zahájená v roce 1357 a 
dospěla k cíli v roce 1503. 
* V r. 1723 před 295 lety bylo zavedeno první stálé osvětlení několika pražských ulic; olejové 
lampy tehdy osvětlovaly Hradčanské náměstí, Nerudovu ulici, Karlův most, Karlovu, Celetnou a 
okolí Prašné brány. 
* Před 130 lety vznikl Klub českých turistů, což byl počátek organizované turistiky v Čechách, a 
před devadesáti lety se na Petříně otevřela Štefánikova hvězdárna. 
* V červenci oslavilo sto deset let od svého založení Národní technické muzeum v Praze. 
* Uběhlo 135 let od narození spisovatele Franze Kafky. 
* Vzpomínáme na 110 let od smrti Mikoláše Alše. 
* V červenci 1503 před 515 lety se narodila dcera Vladislava Jagellonského Anna, později česká a 
uherská královna. Právě pro ni prý dal její manžel Ferdinand I. postavit půvabný renesanční 
letohrádek v Královské zahradě u Pražského hradu. Anna se sice jeho dokončení nedožila, ale my 
můžeme jeden z nejhezčích pražských letohrádků vidět dodnes, občas se v něm konají výstavy. 
* V srpnu uplynulo 90 let od smrti hudebního skladatele Leoše Janáčka. V Ostravě si můžeme 
prohlédnout jeho novou sochu, kdy slavný hudebník na klíně chová lišku Bystroušku. 
* Před čtyřiceti lety roku 1978 se rozjelo po prvním úseku trasy A pražské metro; tehdy jezdilo 
z náměstí Míru do Dejvic. 



* Padesát let uplynulo od noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy 
překročila státní hranice a obsadila Československo. 
* Před 475 lety v září 1543 zemřel architekt a kameník Benedikt Rejt, mimo jiné autor 
Vladislavského sálu na Pražském hradě a spolutvůrce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře či 
chrámu sv. Mikuláše v Lounech. 
* 345 let uplynulo od září 1673, kdy byl položen základní kámen chrámu sv. Mikuláše v Praze na 
Malé Straně. 
* V září před 330 lety se narodil sochař Ferdinand Maximilián Brokof. 
* 145 let uplynulo od narození malíře a grafika Maxe Švabinského – jeho dílo můžete vidět 
například v Muzeu Kroměřížska. 
* Před 120 lety roku 1898 v září se pražskými ulicemi rozjela první elektrická tramvaj; jezdila z 
náměstí Republiky do Královské obory. 
* V září před 350 lety se narodil barokní malíř Petr Jan Brandl, 
* Před 95 lety v září 1923 proběhl první let Československých aerolinií z kbelského letiště do 
Bratislavy. 
* V říjnu nastalo hlavní výročí roku 2018, 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa. 
* Před 50 lety zemřel Vojtěch Sucharda, sochař a řezbář, umělecký vedoucí, výtvarník a režisér 
divadla Říše loutek. 
* V listopadu uplyne 640 let od smrti krále Karla IV. 
* Před sto lety byl stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, 
* 14. 11. 1918 se v Praze Thunovském paláci konala první schůze revolučního Národního 
shromáždění. Na ní byla prohlášena republikánská forma státu a Tomáš Garrigue Masaryk byl 
zvolen prvním prezidentem Československé republiky; ve stejný den byla ustavena první vláda 
takzvané všenárodní koalice v čele s Karlem Kramářem. 
* V listopadu 1868 zemřel Bedřich Schnirch, projektant a stavitel prvního řetězového mostu 
v Evropě. Ten byl dokončen roku 1824 ve Strážnici, kde sloužil až do roku 1860.  
* Známější a větší řetězový most císaře Františka I. v Praze, postavený rovněž podle Schnirchova 
projektu, vznikl v letech 1839–1841 , dnešnímu mostu Legií ustoupil v roce 1897. 
* Sto let neslaví jen samostatná republika, ale také Poštovní muzeum v Praze; 18. 12. 1918 byla 
rovněž vydána první československá známka. Ovšem již v říjnu roku 1918 byly vydány první 
skautské známky, „Pošta českých skautů ve službách národní vlády“ fungovala do vzniku 
Československé pošty a byla obnovena 21. 12. 2018 pouze v den příjezdu TGM do vlasti. 
Skautské známky byly tehdy přetisknuty textem „Příjezd presidenta Masaryka“. 
* 295 let uplyne v prosinci od roku 1723 - smrti barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. 
* 80 let nás bude dělit od předvánočního dne roku 1938, kdy na stránkách dětského časopisu 
Mladý hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara. 
* Před 40 lety bylo Prokopské údolí v Praze vyhlášeno státní přírodní rezervací. 

 
 

 


